
� �����وق ا�����د ا���اف ����� ��و	�آ�ل �������ل��� ا������   إن و&�%$ �� #"! دورات ا��
� ��� *�وره���� ا������  .#� 	��ر دون إ0/ل �.ي #�ار 	�,�+ ا��

EP  

 ا	�� ا�����ة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/45 

7 June 2010 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
 ا�� ا�
	��ة

������ 

 

 

  

  �افــ�د ا��ـــ��ــ�وق ا�ــ	 ����ــــ�
ـ	 ا�����ــا����

ـ� ��و��آـــ�����������ل ــ�ل   

  ن ��ــا�ا���دي و ا����ـــ�ع 
  ���2010ز /�����  9 - 5  ����ل،���

 

  

  

  ا������ ا������ ا���د	�: ����ح ���وع
 

   
  

���ت � أ��� ا	���وق ���ن ���ح ا	���وع ا���  �����ت و��� ���!� :��%�� ه#" ا	

 

  ا'زا	�
  
ا	.-� ا	�,��� 'زا	� ا	��اد ا	�*��(�ة  •

 )ا	���23 ا	����1(	/وزون  

��� ��� ا	�����8���7 ا65 ا	���2ة 	
�9�;�                و ����> ا65 ا	���2ة 	

  

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/45

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

183,500. 183,500. 

تكاليف الدعم 15,990. 15,990. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 1,651,500. 

تكاليف الدعم 143,910. 0. 143,910. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 1,651,500. 

183,500. 1,835,000. 

تكاليف الدعم 143,910. 15,990. 159,900. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 1,651,500. 

143,000. 1,430,000. 

تكاليف الدعم 96,525. 10,725. 107,250. 

40,500. 405,000. 

تكاليف الدعم 47,385. 5,265. 52,650. 
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة 

تكاليف المشروع 364,500. 

اليونيدو تكاليف المشروع 1,287,000. 

0. 

CFC 250. 0. 

0. 

CTC 0. 0. 0. 0. 
الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)

HAL 532. 532. 532. 

TCA 0. 0. 0. 

0. 

TCA 20.9 20.9 20.9 8.9 

0. 

CTC 38.9 38.9 38.9 0. 
حدود استهالك بروتوآول مونتريال

CFC 269.8 269.8 269.8 

HAL 532. 532. 532. 

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

Others 

TCA 0 0.

Methyl Bromide 

0

Halons 

57 51. 6.

50.

CTC 

50

1.9

30. CFC 

1.9

190 160.

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

عام: 2009 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

عام: 2009 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 45 هالونات: 50 1.9: CTC 190  :CFC

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

المملكة العربية السعودية
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

اليونيدو - برنامج األمم المتحدة للبيئة  خطة ازالــة المواد المستنفدة لطبقة األوزون
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  و�� ا����وع

 

��� ا��
	�� ا����د�� .1� ا��� ا����ة ������ ا�������	�����	� �� ����� ا���� ����، )��!��و (، 
�4 ����7 ا�6
��� ا��5!�� 	����4ره� ا��آ��� ا��$#ة ا�
/����، إ�, ا+*��ع ا���دي وا����� ��%�� ا���$�#�� "�

��ره� )  2010(وا��8
ة  ���� دو+ر 143 ��000 ا�@?� ا��"��� <زا�� ا��اد ا����$�ة �=وزون 	���$� إ*
� ا��� ا����ة ������ ا�������دو+را أ�
���� � 10 725أ�
��D زا/�ا C��$� ���!�ة ���آ��� ��ره� �� 500،و 

40D��
7 .  �4
!��J ا��� ا����ة ���I�4دو+را أ�
���� C265 5��$� ���!�ة ���آ��� ��ره� �ا زا/  دو+ر أ�و�6

ا �
���� �� �C$�# 8?� ا<زا�� ا��"��� DK ا������ �
LC �Mأ� ���Lا���$�# ���م 2009 و 2008ا�� J��!
، و	


 QL�C ���م 2010�
LCق ����د ا����ات2008، و�$C+ و*�اول ،. 

��$�8  
 

2.  �LKوا ��	
��� ا��ا�%�� ا���$�#�� DK ا*����W ا�V��5 وا�@��� ��, ا�@?� ا��"��� �Uزا�� DK ا�
و\��V آ��ر ��اد ا����روK��روآ
	�!��، وا����W!�ت، ورا	] آ��ر�� ا��
	�ن،  +YW�Zك اا����د�� �Uزا�� ا������

1ا<���ن DK ا�4�� 	���ل ���� / D!�5ا��. 2010آ�!�ن ا� �LKووا D����7 إ*C ,�� �4أ%�� ا���$�#�� �� ��V ا�

1 835 000��ر^ D��
���� . دو�ر أ���� 159 900زا��ا ��	�� ����ة �	�آ��� ��ره�   دو+ر أ����ووا#"! ا�	��� ا�
 $	%�� 96 525زا��ا ��	�� ����ة �	�آ��� ��ره�   دو�ر أ����1 287 000#� ��+ ا�*�(�ع '	& ����,(� � دو�را أ)

��'���� ا�-)����  47 385زا��ا ��	�� ����ة �	�آ��� ��ره�   دو�ر أ����364 500، و ا43 ا�(�/�ة �	���دو�را أ
����� ا���B/� ا4و�& A @?� ا<زا�� ا��=���� �C�D ا43 ا�(�/�ة �	%���%�. 

QLا��� 

 

4
م 	�� ا�4�� وا��%�� ا���$�#�� �����وق ا .3���د ا�"
اف أه�اQ���C �K 	�����روK��روآ
	�ن  ���د ا+C$�ق ا��

اYW�Zآ� �����روK��روآ
	�ن DK ��م . �4C2009أ LK` �� ��م �
Lا�� QLرات 365 ���دل 2008و���� �� ��" 

��رات ا��Z$�د ا�وزون  190 وا����C Dدل 2009ا��Z$�د ا�وزون و��6
، 	��ء ��, ا���� ا���دة ���م  �� ��"
 7L�Z 250 �� ا��, اYW�Zك ���ح 	b  وه� 2009ا����روK��روآ
	�!��، إ�, أن ا+YW�Zك DK �� ا��اد 

$��Zرات ا��، وQ$�C ا���4!�ت �] 2009 و D���� 2008 7	��!�ت ا��دة وأ	�d ا�4�� �� �74 . �د ا�وزون"�� �� 
�W�6ر إ�� .ا����ت ا���LL وا�


 ا���QL إ�, أن ه��ك !���� �� .4�
LC 

اد وا���DK Q4?� e ا��6���4��Z+�	 e�8

اد . ���Zا ��و+ �
��
 �W� e8	f�# ا�#�� ���ا��اد ا����$�ة �=وزون إ+ ��
��C ����g ���8ر^ و��ة ا�وزون �رد�� ا�C ن�


ا ��, *�] ا��اردات . وe�@C ��7 ����رد ��� ����Z + ��%�وزه�. ا��"����� �
 ا��M أن \�
Lو���4 ا��

QK أ�Q4?� h ا���4را �� �
�1 ��اد ا����� / D!�52010آ�!�ن ا�.    

  D���� D��

 ا��
L2009 و2008ا�� 

 

5.  

اض وV���C ا���ا	���Zة �=وزون �] ا�$����اد ا���	 �L����Zف �%
ي V���C ا��6
���ت ا������ ا�
� ا�!6?� ا�����L 	��ر�D$j�� k . ا��6
���� DK إ"�ر إ��اد 8?� إدارة إزا�� ا���Wروآ��روK��روآ
	�ن�lو

7 �ـ � �L�� رك� ��ر	� �� ا���د ا�@?` �DK b ا�7g وه� 15 �� ا��ر	�� ا���4ر، وه� ��د ���n 	ـ 45ا�%

ض أن ��� �Cر�k 2010و	�أ �Cر�D$j�� k ا�%�رك DK .  ��ر	�40�$ �� ��D$j ا�%�رك 400 وآ�ن ا�


ان /	���ل ��!���n�2010 .%ي ����و�

اء �l 25��
 . *�Wزا �� أ*nWة ا���o �� h6زات ا��4

6.  V���Cو ،��
4���	 �g�@ا� �/�Lا� ��Zا��را Jه��
اض ا���Z+ ��
7 و"��� ����� 	���4� ��
K 7��6C �C
kا���ر� J��!

اف ��, 	l>ت، وا�Zر��ر�Zت ا�%��ة DK �%�ل ا��4
�� �ـ . ��و!� ا� 25و!�� �Cر�k  ��, ا�
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��اء ��
ات ا����داد وإ��دة ا��
و��، 	�� ��� .  ا��
ر	�� ا����ر�� �� #�� 40 #�� ا���داد �"�!��، و 50و

و��، و�
و�� -,�+ة ����* ه!اء 50 '�)� �� أ'&� أدوات ا�$
�� و 500ا���داد وإ��دة � ,��ز ا���داد وإ��دة 

 .ا���1رات

� ا����1
ة ا��&�6� �� أ,3 ا��"!�3 ا��21 .7�
� ا���1
ام < =��6� ا�����
، وإ>��ج ا��:�وي، وا�����ل ��&

د �� ا�+��رات ا���
ا>�� و@2&�ت � �A< ،3�B��ا� 
ا����!>�ت، ورا	H آ2!ر�
 ا���	!ن، وF��G آ2!ر ا���Dن، و	�و��

. ����!>�ت ا��&�6�، و	
أ ا��K1 ا�$�ص 	������ل 	�و��
 ا���3�B، وأ�
ت �1!دة �I,�اءات ا�!'�6� Dدارة اا���3
� إ>�Nء و@
ة ��=
 ا���ا�M دا3L و@
ة ا-وزون ا�!'�6��وأ�
ت )��
ة 	��>�ت ��=
 ا�!اردات �� ا��!اد . و

���
ة �Oوزون وا������P6�1�ا�.   

8.  R�@1���6� / ><�B2010آ�>!ن ا� V�2� W دو�را   ،064 862	X2 ا��=�
 :�� ا��WP6 �� ا���!�3 ا��!ا
��>��M � ا���X2 ا��6[�ف و���دل . 
ة ا��!اR�@ ���2� W ا]ن�@ < ا���Z� �� ا���N"� ا�!�52دل أ������ أي �� ��

 دو�را أ������ ��
م اآ���ل اD,�اءات 11 956 &_ 2010آ�>!ن ا�R�@ 1���6� / ><�B ا-�� ا���"
ة ���2^�

م :�� أن @�!�� ا���. اDدار�� ��"!�3 ا-�!ال إ�R ا����2� ا���	�� ا��1!د��&��2� ا���	�� ا��1!د�� )�رت أن 

 >��� > ��� _a$�ا� �ة ���2^
� c�P6	�b ا>aN� 	�M��< ا-�� ا���" 3�!��� �P2�2008 ده� 2009 و
 �R2 ان �1
 > M��<2010ا����دار�Dاءات ا�,Dل ا��اآ� 
6�  . >
أ 	 
 .2010وأ	 X2	�M��< ا-�� ا���"
ة ���2^� أن ا�1
اد )

  2010	�M��< ا��c�P6 ���م  

�c�P6 ا->aN� ا������2010��� ���W2 	��م   .9 �A�6� ، : Hز�!�25��+�+ إ>�Pذ >�Aم ا��eL �� fLل  
< ��!Pj< ا�i��رك 	�
ف �kإ lر�
� M��<�	رك، و��iا� R2� 
,��زا �� أ,�+ة ا��N* �� :�زات ا�����

 lر�

م .  �!j*800إ,���< ��� R2� �A
�F و��A�6 ا��"�"�	 mوذ� 
و,!د أي ا���eك < )�aع ا�����
< �ـ �kإ lر�
� �� ا��
ر	�� ا����ر �R2 ا����ر��ت 35ا���6هM ا�
را��� ا�$�=� 	������
 و�
و>� ا����ر��ت، و

 lر�
�
ة، و�i1 000ا��� @2&�< ��3 �� إ��دة ���^� أ,�+ة �A6�
ر�l، و� >6� . ���* ه!اء ا���1رات �kD�	و
��اء �R ذ�m،إ V� _a$�ا� �� 500��

ات ا����داد وإ��دة ا��
و��  '�)� #�L �� أ'&� أدوات ا�$�� Hز�!�، و

��
�P�1�ا� R2� اة��N�ة . ا�
P6�1�!اد ا��3 ا����1�� ا����1
ة ا��&�6� �i��H ا�&���aت ا��< �
&�و�!ف ��1�� 

�� ��i�6< ا��:�وي و���kإ �ا>�

 @2&�ت . ات ا�����
�Oوزون؛ و�N�3 ذ�m ز��رات ��&� �rأ� �A�6�و�� ا�

��6&�وأ��Lا �!ف ��� .  �� ا����!>�ت وا�����cت، وا�>���ء �� إ�
اد �1!دة إ,�اءات ا�����ل ا����!>�ت��3 
< إ�
اد ��Nوع إزا��   ����, �$�1
م ا����>�ت ا��< ���إ,�اء �K1 و'6< @!ل ا�����ل 	�و��
 ا���3�B و�!ف 

3�B��ا� 
    .	�و��

 

 ���� و����
	�������ت ا�

 

 ا�
�����ت

 

 و��r�� �2008"�!ي �&��� ا��"&R2� W ��2!��ت �� ا���eك ا��!اد ا��2!رو2!روآ�	!>�� < ��م  .10

 ا���	!ن،ور:� أن ا���eك ا����!>�ت، ورا	H آ2!ر�. �"&&� �� ا���eك ا��2!رو2!روآ�	!ن �R2 هcا ا-��س 

< ا�!)t ا��اه�وF��G آ2!ر ا���Dن ��د < ا m�c	 �2]��2!��ت ا���ا� Rإ� �&�P� W&"ا�����&�و>�Aا . ���Pق، uن 

د أه
اف ���م "� ���Lw ا��!ا&� �aL R2� اDزا�� ا�!'�6�، � Rام2008إ�+�Dا �P= W&"�2� xو�� ، . t2�(و

l2' ��c�P6ا�� �6i2� �ا��!=��ت ا����� Rإ� _& t�kوأ W&"ا�� �إ,�اءا-��> W&"�  �� ا���eك 
�N�, 3��H ا��!اد  2009ا��2!رو2!روآ�	!ن، وا����!>�ت، وF��G آ2!ر ا���Dن، ورا	H آ2!ر�
 ا���	!ن، < ��م 

��Pق��	 ��!�N�ا�. 
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�! ا���ح، ���و أ�� ������  أ���� 2010وا����� ا�ا
	 �����ه� ��  .11���آ��$ة؛ %�$ أ�� �� #�ء ا
=، �>ن ا�*��� ��:� 8�9	 ��$�$ ���ي إ#��� ���م إ� ا5
���ع .�� أ3$ى� �-��� ا,�م ����� أ��أ*�ال �� و

��>8 ?��@B!ا$اA9 وا ����� ��3 !��� ،���������F�! أن ����$ �� ذ= ا�CD ا ��و�<	 ان �B�ن .  ا�*�ال ا
�����! آ! ا��اد، و H�F� $�$��9 �9�FI* $�$��� ا��ا�J ا�ه�ا ا�K !�I��8��اد ا�@����ة Mوزون ? �9 ��N��

��8 �9-��روآ8�رو�8�روآ$9�ن �D ���ت ��2010 �-��� �Jم ,���B�ن *? ا��F�! أن Q,9 ا�F@���ت ا �*��J ،
R,�. 

12. ��� أن ا9 ،�*�BF��J�@ة *? ا�آ�5ت ) أ (60/11 ا��$ر �ST�9رة إ�����ا�ي �,�$ Y-� ?J ا8<�� ا
��,��، ��ف ��N$ أ�\� �� ����� أ���� ��@�$ إزا� ا��اد ا-��روآ8�رو�8�روآ9$����، ��آ$ ا]����Z وا����ة ا

 ^����� و��ز�,-� �8J ا��ا��ء ا$�Z@��، و��ف $��a*��$9 ا����� أ�� ��ف ��Y ��ر�� أ
-`ة اJ _�B? %�زات ا
�,�ت ا��*�8 و��ف ��. ذ= أ�\� اJ _�B? ا�R3ط ا��Z�� �8J ا-��روآ8�رو�8�روآ$9�ن$���! *@�دة ا

�c ا���هa ا�را��� . :�درات  ا-��روآ8�رو�8�روآ$9�ن/ا�� ��<$ي إ�Jاده� *$ا��D واردات�F� Y��و��ف 
 �d�,��� �Kf9ث ا�,8�*�ت J? �9اZ! ا-��روآ8�رو�8�روآ$9�ن، و��ف ���! أ�\� *��ر��ت ا$���9 �:�gا

 .ا���8I 9�,�ات ا-��روآ8�رو�8�رآ$9�ن

 

 ا������ 

 

13. �8� ��9 ������� : ��:� أ*��� ا��Iوق ا8<�� ا

��F ا�و� *? ا��g ا�T ���kزا� ا��اد ا�@����ة Mوزون  (أ)$��$ ا�$J �8K? ����� ا$���9 �k�KTا
  �� ا���B8 ا,$��9 ا@,�دي؛

$��9�$ ا��J ?J H�Fم   )ب( �k�KT؛2008 ا 

��F ا]����؛2010����� ا@��ي ,�م ا��ا��� a*��$9 �8J ا   )ج($��9 o��$�  ا

 ����� ا��� ا��	�ة �
	���� ا������� ��9 ا@,�د�� f9ن ���م، 9��J�@ة *?$*���� BK�*� ا���B8 ا,  ) د(
� ا������ وا����ة������ ���� ا�������"�! ������ ا� #� ��
�%���ا ��$ ،�'��
 �# و������ ا��� ا��	�ة �

%+ �# ��م �(� ا)� ���%	� ��,ا��-Rك ا8B�رو�8�روآ$9�ن،  ���� 2009زا�� ا�,-���، ��
���ت�-���ن، واTآ8�ر ا c�q9�ن، و$B��<�وز ا5
���ع ا$اA9 وراA9 آ8�ر�� ا 5 �J�* �� 

�������8<�� ا ?��@ .وا

14. �8J ����S ا�����:� ا�*��� 9�� ��م آ�J ��3 2010����$���F  ا$� ا]���� وا��3$ة *? �9  ��3
�! ا��#^ �� ا<�ول ���اTزا� ا����k �� ا���B8 ا,$��9 ا@,�د��، *��8B� A ا�@���ة ا�$���� 9�@��ى ا

sأد��: 

  ����� ا�����ة ا�
آ��� ا�����ة
 )����و�رات ا������� ( 

� ا����وع �
��
 )����و�رات ا�������(

  ا�� ا����وع

ا���� ا������ �زا�� ا���اد  143 000  10 725 ����ة ������ ا���
	������� ا��� ا
��ة ��وزون ��ا�!���� (ا��

��"
 )ا�#

 )أ(

ا���� ا������ �زا�� ا���اد  40 500 5 265 *�"
�' ا��� ا����ة ��&�%�
��ة ��وزون ��ا�!���� (ا��

��"
  )ا�#

  )ب(

 




